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لم يتقدمال--اجتازنراسبمراسبممستجدابراهيم هشام ابراهيم عطيه١٥٠٤

راسبم--راسبمراسبمراسبمراسبمراسبمراسبممستجداحالم محمد عطا على سليمان١٥٠٥

راسبممستجداحمد ايمن عبد الشافى سالم١٥٠٨

لم يتقدمال--راسبماجتازنراسبماجتازنلم يتقدماللم يتقدمالمستجداحمد عاطف حسن حسانين١٥٢٧

راسبممستجداحمد عبدالتواب الزناتى ابو يوسف١٥٣٠

راسبممستجداحمد عيد احمد مسعد سعد١٥٣٢

راسبمراسبممستجداحمد فايز عبدهللا بندق١٥٣٣

راسبممستجداحمد كمال اسماعيل ابراهيم عقباوي١٥٣٤

نراسبمراسبممستجداحمد محمد رشدى عبد هللا١٥٤٠

راسبممستجداحمد هانى فرج ابراهيم اسماعيل١٥٤٥

راسبممستجداحمد وائل محمد لطفي عبدالحكيم١٥٤٦

لم يتقدمال--راسبماجتازنراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجداسالم عبد الفتاح عبد المجيد عبد المحسن شكر١٥٥٥

راسبممستجداسالم محمد زغلول ابراهيم١٥٥٦

راسبملم يتقدمالمستجداسماء صالح زاهر غنيم١٥٦٠

راسبممستجدحازم هالل محمد كامل١٥٨٢

راسبمنمستجدحسام الدين وائل محمود محى الدين١٥٨٥

راسبمنمستجدحسام حسن منصور خالف١٥٨٦

راسبممستجدحسام وليد عبدالفضيل عمران١٥٨٩

لم يتقدمالراسبممستجدخالد حمدى عبد السالم احمد١٥٩٣

راسبممستجددنيا ناجى فاروق رمضان١٥٩٨

راسبممستجدزياد وفيق عثمان١٦٠٥

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدسعد سيد سعد محمد١٦٠٦

--راسبمراسبملم يتقدمالمستجدسيد ناجي السيد عبد الحميد١٦١٣

--راسبملم يتقدمالمستجدشريف جمال عبد العزيز دراز١٦١٥

راسبممستجدعبد الرحمن عاطف عبدالعليم عماره١٦٣٣
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لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدمالمستجدعبد الرحمن عبد الغنى عبد هللا ربيع١٦٣٤

راسبممستجدعبد المجيد طارق محمد فتحى شرف١٦٤١

اجتازن--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدمالمستجدعبد المنعم عاطف عبدهللا الشهالى١٦٤٣

راسبممستجدعبد الوهاب رضا ابراهيم ابراهيم خضر١٦٤٤

راسبممستجدعبد الوهاب محمد عبدالوهاب سعيد١٦٤٥

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدعالء غانم على عبدالقادر١٦٤٨

--لم يتقدمالراسبماجتازنراسبممستجدعلى محمد محمد ابوسالم١٦٤٩

راسبممستجدعمر عبد العزيز السيد عبد العزيز١٦٥٥

راسبممستجدعمر محمد محمد عمر عيارة١٦٥٨

راسبممستجدعمرو ضياء عبدالعزيز مرسى التهامى١٦٥٩

لم يتقدمالراسبممستجدفتحى شعبان فتحى ابو غادى١٦٦٤

راسبممستجدفوزى العمده فوزى السيد احمد سعد١٦٦٦

راسبممستجدكرم عبدالحميد عبدالحى زورة١٦٦٧

راسبممستجدكريم اشرف صادق الشعر اوى١٦٦٨

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدكمال خالد حلمى ابراهيم١٦٧٠

راسبممستجدمحمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم١٦٧٥

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدمحمد احمد السيد احمد الجوهرى١٦٧٦

راسبممستجدمحمد احمد عبدالعظيم احمد احمد١٦٨٠

راسبممستجدمحمد احمد محمد مصطفى السيد١٦٨١

راسبممستجدمحمد بالل محمد زقزوق١٦٨٩

راسبممستجدمحمد بالل محمد محمد ابو المعاطي١٦٩٠

لم يتقدمال--راسبماجتازنراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدمحمد حسن ابراهيم عبداللطيف١٦٩٢

راسبممستجدمحمد عادل محمد محمد١٧٠٧

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدمحمد عامر خلف عبد الرحمن١٧٠٨

لم يتقدمالمستجدمحمد عبد العزيز احمد حسن١٧٠٩
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لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدمحمد عبدالواحد محمد عبدالواحد عليوه١٧١٠

لم يتقدمالاجتازنمستجدمحمد عبدالوهاب محمد اسماعيل بركات١٧١١

لم يتقدمال--راسبمراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدمحمد عصام عطاهللا السيد عبد القادر١٧١٢

لم يتقدمال--لم يتقدمالمستجدمحمد على عبدالغفار ناصف١٧١٣

راسبمراسبمراسبممستجدمحمد فايز احمد بدر١٧١٧

راسبممستجدمحمد مجدى محمد عالم١٧١٩

راسبممستجدمحمد نوح عبدالعظيم كيالنى١٧٢٤

راسبممستجدمحمود ابراهيم شفيق ابراهيم١٧٢٨

--مستجدمحمود البسيوني ابراهيم ابراهيم المجعوم١٧٣١

راسبممستجدمحمود عبدالسالم محمود عبدالعزيز المزين١٧٣٨

راسبممستجدمحمود محمد احمد مبروك الدويك١٧٤٠

اجتازن--راسبملم يتقدمالراسبماجتازنلم يتقدماللم يتقدمالمستجدمروان عصام علي محمود١٧٤٨

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدمصطفى اسامه فراج يوسف نجم١٧٥٧

راسبممستجدمصطفى ايمن احمد شبل١٧٥٩

لم يتقدمالراسبمراسبممستجدمصطفى محمد عبدالحميد محمد ابوالنجا١٧٦٤

اجتازن--اجتازناجتازناجتازناجتازناجتازناجتازنمستجدمصطفى محمد مهدى سيد احمد١٧٦٥

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبملم يتقدماللم يتقدماللم يتقدمالمستجدمعاذ رجب خليفه على خليفه١٧٦٨

راسبممستجدممدوح السيد ممدوح الليثى١٧٦٩

راسبممستجدندى جمال الحسينى احمد١٧٧٨

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدهادى رضا محمد ابراهيم أحمد١٧٨٨

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدوليد ضياء الدين الحسينى عبد الفتاح خليفه١٧٩٥

مستجدياسر خالد سيد احمد١٧٩٦

مستجدياسمين جمال على الشرقاوى١٧٩٧

مستجدياسمين سيد عوض شريف١٧٩٨

لم يتقدمال--راسبملم يتقدمالراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالمستجدياسمين ضياء الدين احمد احمد١٧٩٩
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لم يتقدمال----راسبمراسبم--لم يتقدماللم يتقدمالباقاحمد قطب عبدالخالق محمد٠

لم يتقدمال--لم يتقدمالراسبمراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالباقاسراء سالمة محى عبدالهادى الراعي٠

------راسبم--راسبمباقالسيد عبدالجابر السيد عوض٠

لم يتقدمال--لم يتقدمالراسبمراسبمراسبملم يتقدماللم يتقدمالباقايه سمير محمد علي هليل٠
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--راسبم------------باقسعيد عبد الوهاب سعيد عبد الوهاب٠

------راسبمباقشريف عبدالفتاح السيد الشرقاوى٠

--راسبم----------باقعبد الرحمن حمامه محمد السيد الطباخ٠

--راسبم----باقعمرو محمد محمد سالمان٠

راسبمباقمحمد صبرى حسنين بدير حجازى٠

-------راسبمباقمحمود سعيد محمد مصطفى احمد٠

--راسبم--راسبم--راسبم--لم يتقدمالباقمحمود محمد سيد عبدالعال سيد٠

----راسبم------باقمصطفى احمد عبدالقوى حسن عبيد٠

----------راسبم--باقمصطفى حسنى محمد حسانين دياب٠
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